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1 fon i r ietmaanlBe g kejri

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je
deze software gebruikt. Als kinderen deze
software gebruiken, dient een ouder of voogd
deze handleiding te lezen en aan hen uit te
leggen.

Lees voor het gebruik ook de informatie in de
applicati  Gezondheids- en
veiligheidsinformatie in het Wii U-menu, voor
belangrijke informatie waarmee je meer plezier met
deze software kunt hebben.

eitacifissalcsdjitfeeL

ezueklaaT

.snaailatI ne snaapS ,snarF ,stiuD
,slegnE :nelat ednellihcsrev fjiv tnuetsredno

erawtfos eD .meetsys teh roov dletsegni si eid
laat ed nav kjileknahfa si erawtfos ed ni laat eD

.erawtfos ed ni
tkiurbeg hcsitamotua eid tdrow ,meetsys-U iiW

teh roov dletsegni si nelat ezed nav nee slA

.nessap et naa
sletitredno ed ne tsketmrehcs ed nav

laat ed mo )evagreew( YALPSID fo ,nerednarev
et laat nekorpseg ed mo )diuleg( DNUOS

anraad ne unemdfooh teh ni )seitpo( SNOITPO
seiK ).eitpo nee koo snapaJ si emag ed nI(

 .flez emag ed ni nelletsni koo laat ed tnuk eJ
.negnilletsnimeetsys  ed ni negizjiw

meetsys teh nav laat ed tnuk eJ .tkiurbeg
laat sla slegnE erawtfos ed ni tdrow ,dletsegni

si laat eredna nee meetsys-U iiW teh roov slA

diehgiliev ne diehdnozeG

 e



.meetsyseitacifissalc etkiurbeg oiger wuoj ni teh
nav etisbew ed po ej dniv erawtfos eredna ne

ezed roov eitacifissalcsdjitfeel ed revo eitamrofnI

:)aporuE( IGEP

ofni.igep.www

:)dnalstiuD( KSU

ed.ksu.www

:)ëilartsuA( hcnarB snoitarepO noitacifissalC

ua.vog.noitacifissalc.www

:)dnaleeZ-wueiN( CLFO

zn.tvog.eciffonoitacifissalc.www

:dnalsuR

388=4_di?php.xedni/cod/ur/ur.zayvsnim



2 n es iodautrnCo erlol

De volgende controllers kunnen met deze software
worden gebruikt wanneer ze met het systeem zijn
gesynchroniseerd:

♦ Er kan slechts één Wii U GamePad tegelijk met deze
software worden gebruikt.

♦ In plaats van een Wii-afstandsbediening kun je ook
een Wii-afstandsbediening Plus gebruiken.

♦ In plaats van een Traditionele Controller Pro kun je
ook een Traditionele Controller gebruiken.

Deze software ondersteunt geluidsweergave in
lineaire PCM 5.1-surround.
Om het geluid in surround weer te geven ga je
naar de categorie 'Televisie' in de

 systeeminstellingen en kies je TV-GELUID,
gevolgd door SURROUND. 

evagreewdnuorruS

.neresinorhcnys et rellortnoc ej mo mrehcs
teh po seitcurtsni ed gloV
.NERESINORHCNYS rood

dgloveg ,NEGNILLETSNI
-RELLORTNOC seik ne

unem-EMOH teh raan aG

neresinorhcnys srellortnoC

orP rellortnoC
elenoitidarT
+ gnineideb
-sdnatsfa-iiW

orP
rellortnoc-U iiW

daPemaG
U iiW



3 cnu t seilnO i fen

Maak verbinding met het internet om van deze
functies gebruik te maken:

・Miiverse™ 

・Online multiplayer 

♦ Lees de Wii U-snelstartgids voor informatie over hoe
je met je Wii U-systeem verbinding kunt maken met
het internet.

♦ Om Miiverse te kunnen gebruiken heb je een
internetverbinding nodig en moet je Miiverse van
tevoren instellen.

♦ Lees voor meer informatie over Miiverse het
hoofdstuk "Miiverse" in de elektronische Wii U-
handleiding. Je kunt de elektronische Wii U-
handleidi enen door in het Wii U-menu op  te
drukken e te kiezen.
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4 oe t z hticdeOu r jkli

Ouders/voogden kunnen bepaalde functies van het
Wii U-systeem beperken via het

 ouderlijk toezicht in het Wii U-menu.
De volgende functies kunnen worden beperkt:

.nedneirv
ewuein nav nerertsiger teh tkrepeB

nerertsiger
nedneirV

.)reyalpitlum enilno(
seitcnufeitacinummoc tkrepeB

semag
ni eitcaretni

enilnO

.nekjikeb sla netsop
lewoz fo ,nekrepeb et netsop neella

mo nezeik tnuk eJ .sreleps eredna
nav stsop ed nav nekjikeb teh

fo/ne esreviiM po netsop teh tkrepeB

esreviiM

gnivjirhcsmOeitcnuF



5 em undoH fo

Druk op een knop wanneer je in het titelscherm
bent om het bestandskeuzemenu te tonen. Nadat
je een bestand hebt aangemaakt, ga je naar het
hoofdmenu.

♦ Wanneer je een opslagbestand kiest dat je eerder al
hebt aangemaakt, kun je verder spelen vanaf het
punt waar je hebt opgeslagen.
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???
.naadlov

tbeh nedraawroov edlaapeb
naa ej tadan nezeik tid tnuk eJ

)negnil
-letsni(

SNOITPO

.aremac ne rellortnoc
ed nav naa negnilletsni ed saP

)nenartdeolb
esnaarbmU(

DOOLB
FO SRAET

NARBMU

.dlemazrev
tbeh ej eid  doolB
fo sraeT narbmU ed kjikeB

)reyalpitlum(
XAMILC GAT

.po-oc ni releps
eredna nee tem nemas leepS

)laahrev(
YROTS

.dnatslaahrev ed leepS



♦ Als je de bediening met het touchscreen van de Wii U
GamePad gebruikt, bevestig je een keuze door het
onderdeel aan te raken. Druk o om je keuze te
annuleren.

  p

gnirutseB

nerelunnA 

negitseveB 

neretceleS  / 



6 aanlOps

Je voortgang wordt automatisch opgeslagen na
ieder voltooid hoofdstuk in de verhaalstand, na het
voltooien van een Verse (een gevecht binnen een
hoofdstuk), en na het beëindigen van een gevecht
in Tag Climax.

♦ Eenmaal gewiste gegevens kunnen niet worden
teruggehaald, dus wees hier voorzichtig mee.

Druk op  in het bestandskeuzescherm om
opgeslagen gegevens te kopiëren. Druk op  om
ze te wissen.

nessiw ne nerëipok snevegeg negalsegpO



7 tiu gelhcS mre

De hoeveelheid van dit betaalmiddel die je hebt
verzameld.

Het segment van het hoofdstuk dat je aan het
spelen bent.

Druk op , , of  om deze te tonen. 

Wordt getoond wanneer je een wapen draagt dat
een vijand heeft laten vallen. De meter loopt terug
als je het wapen gebruikt. Wanneer hij helemaal
leeg is, breekt het wapen.

Magische energie is nodig om magische
technieken te gebruiken.  De magiemeter
wordt gevuld door vijanden herhaaldelijk aan te
vallen, of door Witch Time (heksentijd)  te
gebruiken.

Loopt terug als je schade oploopt.
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eigrenesneveL

retemeigaM

retemnepawnerolreV

sejkavprewrooV

esreV

solaH



Wordt getoond tijdens gevechten met erg lastige
tegenstanders.

Wordt getoond tijdens een combo-aanval. Toont
de punten van iedere individuele aanval die je
tijdens de combo uitvoert, en het totaal aantal
punten.
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7 relletobmoC

dnajiv ed nav eigrenesneveL

.snoitpO
ni nessapnaa negnilletsni ed fo ,mrehcsletit

teh fo  )unemkutsdfooh( uneM
retpahC teh raan nerekguret ,esreviiM

po netsop ej nuk mrehcs tid tiunaV
.nenepo et unemezuap teh mo  po kurD

unemezuaP



8 uts r gnisaB i ebs

De meeste handelingen kunnen worden verricht
met zowel de knoppen als het touchscreen.

♦ De hier beschreven instructies zijn alleen van
toepassing wanneer er voor Type A is gekozen als
besturingsconfiguratie in het Options-menu.

de knoppen het touchscreen
tem gnirutseBtem gnirutseB

.nekarnaa anraad
teh fjilb ne neercshcuot

teh po reek eewt kiT
.tsav  duoH

)gnorps nee
snedjit( nevewz nedeneb raan gitsuR

gnigeweB

.negeweb tliw
ej niraaw gnithcir ed

ni naa mrehcs teh kaaR


negeweB

.naa reew neercshcuot teh ej kaar fo  po
reek nee gon gnorps nee snedjit ej kurd gnorps

elebbud nee rooV .nekar nevjilb et naa kit
edeewt ed jib neercshcuot teh rood fo ,neduoh

et tsav  rood negnirps gooh artxe tnuk eJ

.neercshcuot
teh po reek eewt kiT



negnirpS



locaties worden uitgevoerd. Hiervoor druk je op .

seitacol ekeificeps roov gnirutseB

ekeificeps po neella nennuk seitcnuf edlaapeB

.tgaard nepaw nerolrev
dnajiv ed rood nee ej ljiwret neod tein tid tnuk eJ ♦

.tiu snepawruuv tem lavnaadraadnats nee reoV

-

neruvfa nepaW

.dgaartrev
djit ed tdrow edoirep etkrepeb nee

rooV .nekjiwtno
et tnemom

ekjilegom tstaal
teh po lavnaa
ekjilednajiv nee

rood ej reevitca tiD

)djitneskeh( emiT hctiW

.nekjiwtno et gnithcir ekeificeps nee ni mo
tkurdni  ej ljiwret nekiurbeg  fo ,nekjiwtno

et straawrethca mo nekkurd  po ej nuk
,tkiurbeg nepponk tem gnirutseb ed ej reennaW

.nekjiwtno
tliw ej niraaw gnithcir

ed ni sulyts ed peelS


nekjiwtnO



.nellav tliw
naa ej taw naa kaaR



nekiurbeg nepaw tpaaregpO

.nellav netal tein snepaw ej nuk ,orP rellortnoC
elenoitidarT ed fo neercshcuot teh tem truutseb

leps teh ej reennaW .nekkurd et  po rood
nellav netal reew nepaw tpaaregpo nee tnuk eJ ♦

.nellav netal tfeeh dnajiv ed
tad nepaw nee fo neprewroov ,nerued edlaapeb

dleebroovjib slaoz ,tcejbo tkihcseg nee
nav tneb truub ed ni geoneg thcid ej reennaw
dreovegtiu nedrow nennuk negnilednah ezeD

.naa  fo  kaaR

girevO
/ neparpO / nenepO / nekeozrednO



9 tues ngrinvAa sbal

de knoppen het touchscreen
tem gnirutseBtem gnirutseB

.neruvfa nad ne nedalpo tsree fo
,neruvfa nepaw teh gnilednah ezed nak ,tsuregtiu

tneb ej eemraaw nepaw teh nav kjileknahfA ♦

.neteov ej naa
eid fo nednah ej ni snepaw ed tem nellavnaA

.nekarnaa
dnajiv ed fjilB

.tsav  /  duoH

neteihcS

.neteov ej naa snepaw ed tem nellavnaA

.dnajiv ed po kiT

neppohcS

nellavnaA

.truub
ed ni ej jib dnajiv elekne nee po hcsitamotua

ej thcir ,tduohtsav ponk ed ej ljiwreT

-.tsav  duoH

nerexif tiwleoD

.nednah ej ni snepaw ed tem nellavnaA

.naa dnajiv ed kaaR

naalS



Raak een vijand aan om de paars
aanvalsmeter te tonen. De aanva
duurt totdat de aanvalsmete
verdwijnt

Je kunt allerlei verschillende combo-aanvallen
uitvoeren door  en  in verschillende
combinaties in te drukken.

♦ Je kunt een overzicht van de combo-aanvallen zien
door op  te drukken in het onderdeel van het
spelmenu waar je je wapenuitrusting samenstelt.

17

nepponk ed tem nellavnaa-obmoC

.
r

l
e

neercshcuot teh tem nellavnaa-obmoC

.naa
eem retemeigam ej koo re tluv ej raam ,nav

daawk nednajiv ednjizjibtsthcid ej nedrow reiH

-.tsav  duoH / 

nettopseB



10 tues ngribrdVe e er

Besturing met
de knoppen

Besturing met
het touchscreen

voorwerpvakjes te tonen
Als je de bediening me
het touchscreen gebruikt
wordt ook een pictogram getoond waarmee je van
wapens kunt veranderen.
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,
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.
ed mo  fo  , po kurD

nerednarev
nepaW / nekiurbeg prewrooV

 .unemleps teh nav anigapprewroov
ed po nekiurbeg tliw sejkavprewroov
ed ni ej eid neprewroov ed reetceleS ♦

.ejkavprewroov nezokeg
teh tiu prewroov teh ej kiurbeg eemreiH

.tsav teh duoh
ne nekiurbeg tliw ej tad
naa prewroov teh kaaR

.tkurdegni
 fo , , duoH

nekiurbeg prewroov neE

 .unemleps teh
nav anigapnepaw ed po nemas stesnepaw ed letS ♦

.B teS raan A teS nav
tkiurbeg ej eid snepaw ed ej rednarev eemreiH

.naa  fo  kaaR

nerednarev snepaW



.nerednarev
et feitcepsrep teh mo kjilegom tein teh

si ,tkiurbeg orP rellortnoC elenoitidarT nee ej slA ♦

-.tsav  duoH

nerednarev feitcepsreP

nerednarev feitcepsreparemac teH

.nelletsreh
et eitisoparemac ed mo kjilegom tein teh

si ,tkiurbeg orP rellortnoC elenoitidarT nee ej slA ♦

-

nelletsreh eitisoparemaC

.nenjihcsrev netal
et dleeb ni ,sthcer gnidleebfa

ed ni slaoz ,neljip mo naa
neercshcuot teh nav dnar ed kaaR

.naa
neljip ed nav nee kaaR



negeweb aremac eD



.nenot et margotcip-
teh mo naa neercshcuot teh nav dnar ed kaaR

.naa  kaaR

unemleps teh nooT

nenot
unemleps teh fo unemezuap teH

.nenot et margotcip-
teh mo naa neercshcuot teh nav dnar ed kaaR

.naa  kaaR

unemezuap teh nooT



11 hnec i enektgiMa s e ch

Je kunt je vijanden aanvallen met verschillende
magische technieken, variërend van het
transformeren naar dieren tot het oproepen van
demonen.

Wanneer je magiemete
gevuld is tot voorbij ee
bepaald punt, kun je op 
drukken om de Umbra
Climax op te roepen
Iedere keer dat je op  of
 drukt, voer je een krachtige aanval uit waarbij
demonen worden opgeroepen.

Wanneer je bepaald
combo-aanvallen goe
uitvoert, eindigen ze me
een aanval waarin je ee
krachtige demon oproept

Druk twee keer snel op 
terwijl je aan het bewege
bent om in een zwart
panter te veranderen. J
kunt je in deze vor
sneller verplaatsen.

♦ Als je via het touchscreen bestuurt, activeer je dit
door de stylus over het touchscreen te slepen en dan
vast te houden.

m
e
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n



)retnap ekjilrenni( nihtiW rehtnaP

.
n
t

d
e

)raah hcsinomed( evaeW dekciW

.
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n
r

)xamilc esnaarbmU( xamilC narbmU



Wanneer je ee
uitzonderlijk sterke vijan
verslaat, kun je d
genadeklap uitdelen doo
 en  tegelijk in t
drukken. Volg de
instructies op het scherm om een hogere bonus te
halen.

Wanneer je magiemete
gevuld is tot voorbij ee
bepaald punt, druk j
tegelijk op  en 
wanneer je in de buur
van een vijand bent om
een Torture Attack uit te voeren. Je brengt je
tegenstander hiermee grote schade toe door hem
gruwelijk te martelen.

♦ De martelmethode verschilt per vijand.
♦ Sommige vijanden laten wapens vallen wanneer je ze

verslaat met een Torture Attack.

.dleebegfa tdrow
neercshcuot teh po teh reennaw nekar

et naa margotcip edleebegfa
reih teh rood nereovtiu

koo nomeD lanrefnI fo
kcattA erutroT ,xamilC narbmU

,evaeW dekciW nee tnuk eJ

t
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)lavnaaletram( kcattA erutroT
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)nomed esleviud( nomeD lanrefnI



12 gibe ennn t He elsp

Wanneer je deze optie voor de eerste keer kiest,
wordt je gevraagd om een moeilijkheidsgraad te
kiezen, en het spel begint. Als je al een
opgeslagen spel hebt, dan kun je uit de volgende
opties kiezen:

♦ Wanneer je een spel begint via het Chapter Select-
scherm, worden je automatisch opgeslagen gegevens
overschreven.

)nezeik
kutsdfooh(

TCELES
RETPAHC

.mrehcs-tceleS retpahC
teh fanav leps nee nigeB

)naagredrev(
EUNITNOC

.tnupgalspo
etstaal teh fanav redrev leepS



Kies een hoofdstuk met 
of . Druk op  om he
hoofdstukmenu te tonen

15

UNEM
.daargsdiehkjilieom ed slaoz
,nerednarev negnilletsnileps

ed reih tnuk eJ

TRATS .kutsdfooh teh nigeB

.dnatslaahrev
ed ni gnagtroov ej

snedjit raabkihcseb tdrow ezeD ♦

.nepok
et neprewroov ne snepaw

mo  lekniw ed keozeB

)lekniw(
POHS

.
t


mrehcs-tceleS retpahC



13  sktu enlpe hnEe dsfoo

Hoofdstukken zijn onderverdeeld in segmenten die
Verses (verzen) worden genoemd. Je maakt
voortgang in het spel door de vijanden in de
Verses te verslaan.

alle middelen die tot je beschikking staan om de
vijand zo veel mogelijk schade toe te brengen.

Als je tijdens het uitvoeren van een combo-aanval
een aanval ontwijkt met  terwijl je  of 
ingedrukt houdt, kun je daarna je combo-aanval
gewoon voortzetten.

nekjiwtno nellavnaA

ne nekeinhcet ehcsigam ,nellavnaa-obmoc kiurbeG

nethceveb nednajiV

.solaH
ni tezegmo netnup ed nedrow ,si jibroov

lavnaa-obmoc ed reennaW .tneidrev
ej netnup reem eoh ,tkaar rednatsneget
ed ej rekav eoH .nellav et naa nednajiv

rood neneidrev netnupobmoc tnuk eJ

)netnupobmoc(
stnioP obmoC



met de mededeling 'The Witch Hunts Are Over...'
(de heksenjacht is voorbij...). Kies YES om
opnieuw te beginnen vanaf het laatste opslagpunt,
of NO om terug te keren naar het Chapter Select-
scherm.

hebt voltooid, krijg je o
het resultaatscherm j
behaalde score en trofe
te zien. Het soort trofe
wordt bepaald aan de
hand van de medailles die je in ieder Verse hebt
gekregen.

♦ Voor Verses die je niet hebt voltooid, krijg je
automatisch de minst waardevolle medaille, die van
steen.

e
e

e
p

kutsdfooh nee ej reennaW

mrehcstaatluseR

leps teh tgidnie ,si po eigrenesnevel ej reennaW

...revO erA stnuH hctiW ehT



14 ofd ho s kentukra'Ext s  de in

Je kunt in ieder hoofdstuk de volgende
bijzonderheden vinden:

aan bepaalde voorwaarden heb
voldaan, krijg je handig
voorwerpen zoals Broken Moo
Pearls (gebroken maanparels) o
Broken Witch Hearts (gebroken
heksenharten).

♦ Als je een doorzichtige tombe tegenkomt, kun je hem
niet openbreken voor hij weer in zijn oorspronkelijke
staat is hersteld. Daarvoor moet je aan bepaalde
voorwaarden voldoen.

graven van heksen, open om d
waardevolle schatten te vinden di
erin verborgen zijn

tegenkomt, probeer er dan dichtbi
te komen en druk op  om hem t
vangen. Iedere keer dat je een kra
vangt, krijg je een stempel die je o
Miiverse kunt gebruiken.

p
ia

e
j

iaark esnaarbmU nee ej reennaW

neiaark esnaarbmU

.
e

e
ed ,sebmot esnaarbmU keerB

sebmot esnaarbmU

f
n

e
t

ne tdeerteb miehlepsuM ej reennaW

miehlepsuM
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.snepaw ewuein
roov neliurni lekniw ed ni ej nuk ,

sPL dloG snmyH cilegnA ed ,nedniv
tnuk leps teh ni ej eid s'pl neduog eD

negjirkrev snepaw ewueiN



15 es t Ga ellHof eelekWin  Thnn i

Je kunt de winkel, The Gates o
Hell, bezoeken door SHOP te kieze
in het hoofdstukmenu, of een va
de portalen te betreden die j
tegenkomt in het spel. Je kunt e
onder meer wapens, voorwerpen en
accessoires kopen.

)nekeinhcet(
SEUQINHCET

.nettez nennuk
et ni nethceveg ed snedjit

mo nekeinhcet ewuein pooK

)neprewroov(
SMETI

.nelluvnaa eigrenesnevel
ej eid neprewroov slaoz

,neprewroovskiurbeg pooK

)nidoR nav
nettahcs ed(
SERUSAERT

S'NIDOR

.naadlov
tbeh nedraawroov edlaapeb

naa ej ardoz nepok
et mo raabkihcseb nedrow
neprewroov elaiceps ezeD

)seriossecca(
SEIROSSECCA

.seriossecca pooK

)snepaw(
SNOPAEW

.snepaw pooK

r
e

n
n

f



16 re p neoV o wr

♦ Dit zijn slechts een aantal van de voorwerpen die je in
de game kunt tegenkomen. Er zijn er nog veel meer
om te ontdekken.

Je kunt voorwerpen krijgen door het verslaan van
vijanden, of door het breken van objecten zoals
tonnen of vazen.

♦ Wanneer je een voorwerp voor het eerst krijgt, zul je
een uitleg te zien krijgen.

♦ Voor sommige voorwerpen kun je een uitleg van hun
werking krijgen door op  te drukken wanneer je ze
krijgt.

sbrO

.solaH sla edraawlaateb edflezed
nebbeh sbrO .laatem giruelk nee tot

tklakrev ,nomed nee nav tseeg eD

solaH

.leddimlaateb
sla tkiurbeg dlerewredno

ed ni tdroW .laatem maazdlez
nee nav mrov ed ni dreesillatsirkeg

,nelegne nav thcarksnevel eD

neleddimlaateB



)nielk( rednilv esraaP

.sbrO
reiv tem naa retemeigam ej tluV

)nielk( snarkrewual eneorG

.naa eigrenesnevel
ej nav leed nielk nee tluV

tceffe kjilleddimno nee tem neprewrooV

yllolrevot esraaP

.sbrO
reiv tem naa retemeigam ej tluV

yllolnediurk eneorG

.naa reew
eigrenesnevel ej nav leed nee tluV

sejkavprewroov ej ni roov neprewrooV



lerapnaam nekorbeG

.thcark
ehcsigam diehleeveoh elamixam ej
ej goohrev ,nelletsreh et lerapnaam

nee mo tlemazrev eewt re ej slA

trahneskeh nekorbeG

.tgoohrev eigrenesnevel
elamixam ej ej eemraaw ,nemrov et
trahneskeh nee mo raakle jib neets

nekkuts eiaarf ezed nav reiv gnerB

nekretsrev
dnevjilb attenoyaB eid neprewrooV

)s'ohce lov
keobgad nee( seohcE s'lanruoJ ehT

.attenoyaB nav dlerew
ed revo nemok et netew et reem
mo seititon ezed seel ne lemazreV

)gnazegnelegne tem s'pl
neduog( sPL dloG snmyH cilegnA

.snepaw
roov neliur lekniw ed ni ej nuk ezeD

neprewroov erednA



18 .nerëerc et eem neprewroov
ewuein re mo nelemazrev )( okkeg
nekkabeg ne )( nroohnee nee nav

nrooh ,)( letrow-arogardnaM tnuk eJ

netnëidergnI



17 ssecc esroienpWa  A/s 

Druk op  om het spelmenu te openen. Hier kun
je voorwerpen gebruiken en je uitrusting
aanpassen. Blader tussen de pagina's van het
spelmenu met  / .

♦ Zie  voor meer informatie over besturing met
het touchscreen.

❶ Kies waar je het wapen wilt aanbrengen.

❷ Kies het wapen dat je wilt gebruiken.

♦ Sommige wapens kun je enkel toewijzen aan
bepaalde lichaamsdelen.

uit met wapens. Als je d
twee wapensets, A en B
samenstelt, kun je sne
wisselen tusse
verschillende
wapenuitrustingen, zelfs midden in een gevecht.

♦ Druk op  om een lijst te tonen van de combo-
aanvallen die je kunt doen met de samengestelde
wapenset.

♦ Als je een Umbran Elegance (Umbraanse elegantie;
een parfum) hebt gekocht die bij je gekozen
handwapen past, druk dan op  om speciale
bijpassende kleding aan te trekken.

10

n
l
,
e
neteov ne nednah ej tsuR

snepaW 

nenepaweB



accessoires te verkrijgen
met verschillend
effecten. Je kunt ieder
hand uitrusten met éé
accessoire.

n
e

e
,

ednellihcsrev njiz rE

seriosseccA 

.nezjiweot tnuk pueh ej naa ej tad eriossecca
egine teh si ettenoiraM latrommI eD ♦

.nekkurd et  fo  po rood nekjiwtno
nellavnaa ekjilednajiv ne nettezni nellavnaa

-obmoc giduovnee ej nuk ,tsuregtiu
tneb eemreih ej gnaloZ .)tenoiram

ekjilefretsno( ettenoiraM latrommI ed :pueh
ej po eriossecca artxe nee tem tsuregtiu

ej neb ,xamilC ts1 ,daargsdiehkjilieom
etsgaal ed po tnigeb leps teh ej reennaW

seriossecca elaicepS



18 sla na g kenwerrweVoo r  enpen

❶ Kies WITCH RECIPES (heksenrecepten).

❷ Kies een recept en gebruik dan  of  om de
ingrediënten te mengen in de ketel, et voilá!
Een gloednieuw voorwerp.

♦ Ingrediënten kun je maar een keer gebruiken.

❶ Selecteer een voorwerp met de cursor, druk op
, en kies dan EQUIP (uitrusten).

❷ Kies met ,  of  welk voorwerp je aan welk
vakje wilt toewijzen.

♦ Wijs voorwerpen toe aan de voorwerpvakjes om ze
tijdens gevechten snel in te kunnen zetten.

voorwerpvakjes indelen o
de voorwerpen metee
gebruiken. Je kunt oo
ingrediënten mengen o
nieuwe voorwerpen te
creëren.

m
k
n

f
ej ej nuk reiH

neprewrooV 

neledni sejkavprewrooV

nerëerc neprewrooV



die je hebt verzameld.

.neleps teh snedjit
neodlov et nedraawroov

edlaapeb naa rood
negnirevoteb tlemazrev eJ ♦

.tbeh
dlemazrev eot un tot ej

eid negnirevoteb ed kjikeB

)negnirevoteb
:nenartdeolb

esnaarbmU(
stnemhctiweB

:doolB fo
sraeT narbmU

)s'ohce
lov keobgad
nee( seohcE
s'lanruoJ ehT

.keobgad teh rood redalB

)nenomed
esleviud(

snomeD
lanrefnI

.tbeh nepeoregpo
ej eid nenomed ed kjikeB

)sdig
snotegemeL(

koobediuG
s'notegemeL

.nemokegneget
tneb ej eid nenomed
ed nav negnidleebfa

ne revo eitamrofni kjikeB

)anugaL
nav eihcrarëih
ed( anugaL fo
yhcrareiH ehT

.nemokegneget
tneb ej eid nelegne
ed nav negnidleebfa

ne revo eitamrofni kjikeB

miehlepsuM
.miehlepsuM

ni negniredrov ej kjikeB

)gnazeg
-nelegne(

snmyH cilegnA

.dlemazrev tbeh
eot un tot ej eid snmyH

cilegnA ed reih kjikeB

nekjikeb netnemucod ednellihcsrev ed ej nuk reiH

nekrewgalsaN 



)neiaark
negnaveg

:nenartdeolb
esnaarbmU(

derutpaC
sworC

:doolB fo
sraeT narbmU

.negnaveg
tbeh eot un tot ej neiaark

esnaarbmU leeveoh eiZ



19  pts o enstreSc e hons

Je kunt tijdens het spelen van de hoofdstukken
screenshots en berichten op Miiverse posten.

❹ Druk op VERSTUREN.

❸ Je kunt kiezen om alleen teks ) of een
handgeschreven bijdrag  te posten.

♦ Stempels kun je alleen gebruiken bij
handgeschreven posts.

❶ Druk op  om het pauzemenu te tonen.

❷ Kies POST TO MIIVERSE (op Miiverse posten).

)( e
( t

netsoP
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Door verbinding met het internet te maken kun je
met een andere speler samen in zes gevechten
strijden in Tag Climax. Na een gewonnen gevecht
ontvang je een beloning op basis van de
hoeveelheid geld die je vooraf hebt ingezet.

♦ Je kunt in Tag Climax alleen de besturing met de
knoppen gebruiken, niet de besturing met het
touchscreen.

12 .tneb
neleps teh naa dnatslaahrev

ed ej ljiwret negjirk et nekeozrev
ekjilegred mo kjilegom koo si teH ♦

.neretpecca et keozrev
teh mo  tem nenepo unem

teh ej nuk ,nennigeb et thceveg
-rentraP dniF nee fo hctaM

kciuQ nee mo tgnavtno keozrev
nee neleps teh snedjit ej slA ♦

.releps eredna
nee tem nedrow et dleppokeg

mo thcaw ej ljiwret ,releps
-UPC nee tem nemas thceV

)UPC tem(
UPC HTIW

.nerutsrev keozrevspahcsdneirv
nee thceveg teh an tnuk eJ ♦

.nethcev tsjilnedneirv
ej nav dnamei fo releps

eredna nee tem nemas tnuk eJ

)releps
eredna

nee dniv(
RENTRAP

DNIF

.nerutsrev keozrevspahcsdneirv
nee thceveg teh an tnuk eJ ♦

.nethcev et nemas mo
dleppokeg releps eredna nee
tem enilno hcsitamotua droW

)thceveg
lens(
HCTAM
KCIUQ



Je prestaties worden na het gevecht beoordeeld.
De speler met de hoogste score mag de volgende
Verse Card kiezen.

♦ Wanneer je de With CPU-stand speelt, wordt de
volgende Verse Card altijd gekozen door de speler.

Wanneer een van de spelers alle levensenergie
kwijt is geraakt, kan de andere speler hem
genezen door in de buurt te gaan staan en op 
te drukken voordat de tijd op is. Worden beide
spelers geveld of is de tijd op, dan eindigt het spel
wederom met de mededeling 'The Witch Hunts Are
Over...' (de heksenjacht is voorbij...).

♦ Ook als je het spel verliest, behoud je al het geld dat
je hebt verkregen door het verslaan van vijanden. Je
raakt echter wel je ingezette geld en alle verdiende
bonussen kwijt.

Cards (met andere woorden; tegenstanders om te
bevechten). Gebruik  op  of  om de
hoeveelheid geld waar je mee wilt wedden te
veranderen, waarna het gevecht begint.

♦ Om een willekeurige kaart te kiezen raak je de kaart
met de nummer  aan, die je aan de linkerkant van
het touchscreen vindt.

♦ Hoe meer geld je inzet, hoe sterker de tegenstander
zal zijn.

)( s

esreV edleepsegjirv ed nav nee tseik releps neE

)traaksrev( draC esreV nee seiK

...revO erA stnuH hctiW ehT

nenniw thceveg teH



Wanneer twee spelers dezelfde vijand aanvallen,
verandert het pictogram om een doelwit te fixeren.
Als een van de spelers op dat moment de
magiemeter kan vullen en een Umbran Climax op
kan roepen, krijgen beide spelers een voordeel.

nellavnaa nemaS

.negalsrev tbeh
ej eid dnajiv ewuein eredei

roov draC esreV nee ej gjirk
,dnatslaahrev ed ni tiulsfa
kutsdfooh nee ej reennaW

negjirkrev
sdraC esreV ewueiN
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Muziek:
・ Matthäus-Passion

Nr. 54
O Haupt voll Blut und Wunden
(Johann Sebastian Bach)

・ Der harmonische Grobschmied
(Georg Friedrich Händel)

・ Die Zauberflöte
Aria No.14
Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen
(Wolfgang Amadeus Mozart)

・ Erlkönig
D.328, Op.1
(Franz Peter Schubert)

・ Einzug der Gladiatoren 
(Julius Arnost Vilém Fučík)

・ Guillaume Tell - Ouverture
(Gioachino Antonio Rossini)

"MOON RIVER"

.meetsys-U iiW teh nav eisrev ehcsilartsuA
/eseporuE ed tem kiurbeg roov neellA

.tsierev etadpumeetsys nee kjilegom
si nekiurbeg nennuk et erawtfos ezed mO

.tdrow raabkiurbno
erawtfos ezed tad nebbeh gloveg tot nak

,tkaam kjilegom erawtfos ed fo meetsys-U iiW
teh nav negnigizjiw ehcsinhcet eid erawtfos

fo ruutarappa edfoolrooegno nav kiurbeg teH
.nemmodnegie eleutcelletni

roov gnivegtew rood dmrehcseb nedrow
,dreveleg tdrow erawtfos ezed jib tad laairetam

kjiletfirhcs redna ne gnidieldnah ed ,erawtfos
ezeD .diehkjilekarpsnaa ekjilethcerleivic

fo/ne ekjilethcerfarts ni neretluser nak
nëeipok nav nedierpsrev teh fo/ne erawtfos ezed

nav nerëipok dfoolrooegno teH !dmrehcseb
kjilethcersruetua si erawtfos ezed :KJIRGNALEB
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snevegegtcatnoC

:etisbew-odnetniN ed po nedniv
et si netcudorp ezno revo eitamrofni reeM

moc.odnetnin.www

:raan
ej ag fo ,meetsys-U iiW ej nav gnidieldnah ed ej

seel nemelborp nav nessolpo teh jib pluh rooV

moc.odnetnin.troppus


